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SKRIFTLIG FRÅGA E-5677/06
från Karin Jöns (PSE)
till kommissionen

Angående: Gemenskapens program Progress

Den 13 oktober 2006 utlyste kommissionen en möjlighet att ansöka om pengar till driftskostnaderna 
för nätverk som, utgående från gemenskapens program för sysselsättning och social solidaritet, 
Progress, på europeisk nivå arbetade mot diskriminering samt med främjande av jämställdhet och 
integration av funktionshindrade i samhället.

Åtgärd I (Antidiskriminering) och åtgärd II (Jämställdhetsfrämjande) i kommissionens utlysning 
hänför sig till ekonomiskt stöd till europeiska organisationer, vilkas huvudsakliga syfte och 
arbetsområde består i att företräda kvinnor och personer som kan råka ut för diskriminering samt 
försvara dessa personer och hjälpa dem få sina rättigheter. Åtgärd III däremot (Främjande av 
integration av funktionshindrade i samhället) inriktar sig däremot, förutom på organisationer vilkas 
huvudsyfte är att företräda funktionshindrades intressen, också på organisationer som arbetar för 
lika möjligheter för funktionshindrade. Kan kommissionen förklara varför det görs en sådan skillnad 
mellan å ena sidan intresseföreträdande och å andra sidan arbete för lika möjligheter samt hur 
kommissionen avser låta denna skillnad komma till användning i urvalskriterierna?

Kan kommissionen reda ut varför den här skillnaden gjorts endast för organisationer som arbetar med 
funktionshindrade och inte för organisationer som arbetar med diskriminerings- och 
jämställdhetsfrågor, så att olika organisationer alltså får olika möjligheter att erkännas såsom 
gemenskapens huvudsakliga kontaktpartner vid genomförandet av den politik som omfattas av denna 
utlysning? Innebär inte detta ett bakåtsträveri inom den politik som förs till förmån för de 
funktionshindrade, av ett slag som inte förekommer inom andra områden?

Kan kommissionen också reda ut om organisationer som tillhandahåller tjänster till funktionshindrade 
även skall räknas med bland de organisationer som arbetar för lika möjligheter för funktionshindrade 
och om inte i så fall detta strider både mot syftet med utlysningen och mot kriterierna för 
bidragsberättigande, där det står att organisationerna måste vara fria från kommersiella intressen, 
företagsintressen eller andra motstridiga intressen? Har kommissionen övervägt om det kunde finnas 
ett konfliktförhållande mellan å ena sidan att tjänsteleverantörer finns företrädda och å andra sidan att 
tjänsteanvändarnas rättigheter behöver försvaras?


